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KALAJOEN
SEURAKUNNAN
ADVENTTIAUKEAMA 2022

Arkihuolesi kaikki heitä
Helsingin seurakunnilla on tapana lähettää seurakuntalaisille marraskuussa adventtikalenteri. Viime vuonna kalenteriluukkujen kuvissa ja lyhyissä ajatelmissa korostui
erityisesti se, kuinka joulua ei voi suorittaa. Mieleeni jäi erityisesti joulukuun 7. päivän luukun ajatus: ” Pyhyys löytyy
arjesta – tarinoista suurinkin alkoi veroista”.
Joulunodotuksen neljä viikkoa tuntuvat olevan aina vuoden kiireisimmät viikot. Työpaikoilla ja kouluissa kiirehditään hoitamaan tehtävät pois alta ennen joulunpyhiä, harrastusten, joukkueiden ja kerhojen syksyn päättäjäiset on
merkitty kalenteriin jo kuukausia sitten ja erilaiset jouluun
liittyvät tapahtumat, myyjäiset ja joulutorit täyttävät loputkin jääneistä illoista. Kun näiden päälle miettii vielä joulusiivousta, lahjoja ja aaton ruokapöytää, ei ihme, että joulun
rauhoittumisen sijaan puhutaan joulustressistä. Adventin
ajasta ei vaikuta jäävän hetkiä, jotka voisi varata hiljentymi-

seen, joulutunnelman etsimiseen tai lapsuuden joulumuistojen tavoittelemiseen.
Eräällä tutulla papilla oli tapana aloittaa aattohartautensa kysymällä missä tilanteessa läsnäolijat olivat tavoittaneet sinä vuonna joulutunnelman. Vastausten perusteella
vaikutti, että vaikka kaikilla kalenteri oli täynnä, moni eli
silti arkeaan pyhän siivittämänä. Joulutunnelmaan ei ollut
tarvinnut varata kalenterista aikaa, vaan se löytyi keskeltä
arjen puuhia. Siihen oli riittänyt esimerkiksi ensilumi, lapsuuden rakkaan joulukoristeen esiin nostaminen tai automatkalla radiosta soinut itselle rakas joululaulu.
Joulun rauha ja hiljentyminen ei tule käskemällä. Niin
kuin joulukertomus alkoi veroista, alkaa joulurauhoittuminen usein keskellä arjen aherrusta, yksittäisessä hetkessä,
jossa on pyhän kosketus. Se vaatii vain sen, että annamme joulunodotukselle mahdollisuuden koskettaa kiireen

keskellä. Muutaman
viikon päästä kirkossa lauletaan yhtä kauneimmista
joululauluista: Arkihuolesi kaikki heitä.
Sen mukaisesti nyt
on hyvä päästää irti
huolista ja antaa arjessa mahdollisuus
ripaukselle pyhää.
Siunattua adventin
aikaa!
Iina Rahkola,
seurakuntapastori

Jouluinen iltamusiikki
Raution kirkossa

Kuorojen jouluinen konsertti
Himangan kirkossa

Raution kirkossa soi jouluinen iltamusiikki perjantai-iltana 2.12. klo
19. Esiintymässä ovat Annukka Palola (laulu), Kalle Paavola (laulu),
Eeli, Hugo ja Iisak Palola sekä Edvin Huhtala (laulu ja viulu) ja Heidi
Huhtala (urut ja piano).
Reisjärvinen Kalle Paavola on
harrastanut laulua pikkupojasta asti. Hänen lämmin baritoniäänensä
jää kuulijan mieleen. Hän onkin ollut kysytty laulaja monissa seurakunnan tilaisuuksissa, sekä laajan
sukulais- ja ystäväpiirin juhlatilanteissa. Yhteistyö kanttoriserkus-

Himangan kirkossa kuullaan ensimmäisenä adventtina 27.11. klo 18 seurakunnan kuorojen yhteinen konsertti. Konsertissa ovat laulamassa
Himangan kirkkokuoro sekä lapsikuoro Emma Karkulahden johdolla, Kalajoen kirkkokuoro ja Mieskuoro Heidi Huhtalan johdolla, Tuomas-kuoro
Lasse Kauton johdolla sekä Miesten
lauluryhmä.
Konsertin ohjelmassa on perinteisiä, kaikille rakkaita joululauluja, sekä uudempia sävellyksiä. Perinteistä
joulutunnelmaa luovat muun muassa
Teuvo Hakasalon “Jouluyönä”, sekä

ten Annukan ja Heidin kanssa on
jatkunut usean vuoden ajan. Annukka Palola on tällä hetkellä opintovapaalla kanttorin työstään ja
opiskelee luokanopettajaksi. Eeli, Hugo ja Iisak Palola sekä Edvin
Huhtala ovat kanttoreiden poikia
ja harrastavat musiikkia Ylivieskan
seudun musiikkiopistossa.
Illan ohjelmassa on jouluista ja
isänmaallista laulu, viulu ja -urkumusiikkia, duettoja ja yhteisiä virsiä. Iltamusiikkiin on vapaaehtoinen ohjelmamaksu seurakunnan
musiikkityön hyväksi.

Kolmen sopraanon joulukonsertti
Himangan kirkossa
Himangan kirkossa toisena adventtisunnuntaina 4.12. klo 14 pidettävässä joulukonsertissa esiintyvät sopraanot Emma
Karkulahti, Kirsi Koivisto ja Pia Räihälä
sekä pianisti Minna Niinimaa.
Joulu saapuu -konserttiin on valittu yhdeksän tekstiä, joista jokaisesta kuullaan
kaksi eri sävellystä. Soololaulujen lisäksi
mukana on myös 3-äänisiä sovituksia. Ohjelmassa on muun muassa Joulu saapuu
portin luo, Heinillä härkien, ja Tuikkikaa,
oi joulun tähtöset. Konsertin säveltäjänimiä ovat mm. Jean Sibelius, Karl Collan,

Armas Maasalo ja Ilmari Hannikainen.
Kalajokinen Emma Karkulahti ja kokkolalainen Kirsi Koivisto ovat laulajia ja musiikkipedagogeja, kalajokinen Pia Räihälä puolestaan on opiskellut laulua pitkään
Koiviston oppilaana. Karkulahti toimii tällä hetkellä Himangalla kanttorin sijaisena.
Pianisti Minna Niinimaan juuret ovat Himangalla, ja nykyään hän opettaa pianonsoittoa Raumalla.
Konsertissa on vapaaehtoinen ohjelmamaksu seurakunnan musiikkityön hyväksi.

Oskar Merikannon “Joulu tullut on”.
Uudempaa joulumusiikkia edustaa
esimerkiksi Heli Ahvenainen-Saariston “Kuulen taivaan tiukujen soivan”.
Kuorot laulavat yhteisesti Emmy Köhlerin säveltämän “Nyt syttyy valot
tuhannet”, Alice Tegnerin “Taivainen tähti” sekä saksalaisen sävelmän
“Maa on niin kaunis”. Yhteisnumeroita yhdistää sama sovittaja; kuorosovitukset kaikkiin kolmeen kappaleeseen on tehnyt Anders Öhrwall.
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu menee seurakunnan diakoniatyön kautta lapsiperheiden jouluavustuksiin.

Naiskuoro Mettiset
konsertoi Kalajoen
kirkossa
Torstaina 8.12. klo 18 kuullaan Kalajoen kirkossa naiskuoro Mettisten konsertti ”Kaunoinen neitsyt tuutii poikaa pientä”. Kuoro
on perustettu tammikuussa 2021,
ja sitä johtaa Anna-Maria Togbenou. Mettiset harjoittelee Oulaisissa, ja siinä on laulajia myös lähipaikkakunnilta. Kuorossa on
tällä hetkellä 15 laulajaa, ja se laulaa pääasiassa hengellistä ja klas-

sista naiskuoro-ohjelmistoa.
Kalajoen konsertissa keskitytään Jeesuksen äitiin Mariaan,
ja ohjelmisto koostuu pääasiassa häneen liittyvistä lauluista.
Kuorolaulujen lisäksi konsertissa kuullaan duettoja ja yksinlauluja. Konserttiin on vapaa pääsy.
Halutessasi voit jättää vapaaehtoisen ohjelmamaksun seurakunnan musiikkityön hyväksi.

Kalajoen seurakunnan liite

Adventtina
lauletaan yhdessä
Hoosiannaa
Ensimmäisestä adventtisunnuntaista 27.11. käynnistyy adventin aika ja uusi
kirkkovuosi. Silloin kirkossa lauletaan perinteinen
”Hoosianna, Daavidin poika”. Himangan kirkossa vietetään klo 10 perhekirkkoa,
jonka jälkeen on riisipuurotarjoilu seurakuntakodilla.
Samaan aikaan on Kalajoen

kirkossa messu, jossa on mukana Opiston ystävien päiville osallistuvat. Musiikissa
avustaa Paljaat jalat -kuoro.
Raution kirkon sanajumalanpalveluksessa klo 12 kiitetään sadosta ja nautitaan
MTK:n kirkkopyhään liittyen jumalanpalveluksen jälkeen seurakuntakodissa riisipuuroa.
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joen seurakuntakodilla.
Tarjolla on joulupuuroa ja
kakkukahvit. Tarkoituksena on viettää mukavaa jouluista hetkeä yhdessä, tavata tuttuja ja juhlistaa joulun
tulemista. Samalla juhlistetaan kirkkoherra Kari Laurin 60-vuotispäivää. Tältä osin kaikki muistamiset
pyydetään osoittamaan
kerättävän kolehdin kautta seurakunnan nimikkolähettien työn hyväksi.
Tervetuloa mukaan Rautiosta, Himangalta ja Kalajoelta.

Minä olen ihme
Minä kiitän sinua siitä, että
olen tehty ylen ihmeellisesti; ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä
tietää. (Ps 139:14)

Kalajoen kirkon jumalanpalvelukset katsottavissa
myös YouTubessa
Kalajoen kirkossa pidettävät jumalanpalvelukset on
striimattu syksyn ajan suorina lähetyksinä seurakunnan YouTube-kanavalle. Ne
ovat myös katsottavissa tallenteina noin kahden viikon
ajan. Striimauksista ja nettikirkko -lähetyksistä vastaa
seurakunnan striimitiimi Timo Taarin johdolla. Jos olet
kiinnostunut striimauksesta, ole yhteydessä Timoon.
Tarkoituksena on ensi vuoden aikana rakentaa vastaava tekniikka Himangan ja sitä
seuraavana vuonna Raution

kirkkoon. Striimattuja lähetyksiä on katsottu keskimäärin yli 200 kertaa, pyhäinpäivän jumalanpalvelusta lähes
700 kertaa.
Kaikkien kirkkojen jumalanpalvelukset lähetetään
edelleen myös suorina nettiradiolähetyksinä. Raution kirkkoon nettiradioyhteys rakennettiin viime kesänä
ja nyt myös Rautio kuuluu
suorana nettiradiona. Kaikki
nettiradio- ja striimauslinkit
löytyvät osoitteesta kalajoenseurakunta.fi/verkkokirkko.

Onko minulla ja elämälläni joku merkitys vai olenko sattumaa? Mitä kaikkea ovatkaan Jumalan teot
meissä, meille ja meihin?
Kuinka pitää kiinni Hänen
lahjoistaan?
Toisena adventtisunnuntaina 4.12. Rautiossa saamme ihmetellä Luojamme
ihmeellisiä kädenjälkiä ja
hakea vastauksia Häneltä,
joka on Luoja, Lunastaja ja
Pyhittäjä. Klo 12 messun jälkeen on keittolounas, kahvi

ja klo 14 Raamatun opetustilaisuus. Vieraana on pastori Mika Pouke Suomen
raamattuopiston säätiöstä. Mika Pouke toimii Suomen raamattuopiston säätiön Pohjois-Pohjanmaan ja
Lapin julistusjohtajana. En-

tisenä Israelin lähetystyöntekijänä hänen erityisalaansa ovat Vanha testamentti,
Israel ja juutalaisuus. Klo 15
seurahetkessä ovat mukana
Mika Pouke ja Jarkko Kuusisto. Tilaisuudessa lauletaan Viisikielistä.

Piispantarkastus
17.-19.2.
Piispa Jukka Keskitalo suorittaa piispantarkastuksen
Kalajoen seurakunnassa
17.-19.2.2023. Piispa vierailee eri kohteissa Himangalla, Rautiossa ja Kalajoella.
Tarkempi ohjelma julkaistaan vuoden alussa.

Torstai 24.11 klo 12 Ystäväkerhon,
Päiväpakanoiden ja käsityökahvilan kaikille avoin joulujuhla Ikhtys-salissa.
Maanantai 28.11 klo 16-18 Joulumyymälä Kalajoen seurakuntakodilla Ikhtys-salissa, myynnissä
porkkanalaatikkoa ja lanttulaatikkoa ja riisipuuroa.
Tiistai 29.11 klo 16-17.30 Lasten
ja lapsiperheiden joulupaja Kalajoen seurakuntakodilla, joulupipareiden leivontaa ja koristelua,
riisimuromakeisia ja joulunsanomaa.
Keskiviikko 7.12 klo 10.40 Eläkeläisten ja perhekerhon joulujuhla Himangan seurakuntakodilla.
Tiistaina 13.12 klo 11 Kalajoen
seurakuntakodilla työttömien,
mielenterveyskuntoutujien ja
yksinäisten jouluruokailu ja joulujuhla.
Tiistaina 13.12 klo 13 Näkökerhon
ja Neurokerhon jouluruokailu ja
joulujuhla Ikhtys-salissa.
Keskiviikkona 14.12 klo 12-16
Jouluaputapahtuma Kalajoen
seurakuntakodilla apua tarvitseville lapsiperheille, varaudu
täyttämään kyselykaavake mahdollista jouluapua varten.
Torstaina 15.12 klo 9-12 Jouluaputapahtuma Kalajoen seurakuntakodilla apua tarvitseville vähävaraisille 1-2 hlö taloudet ja muut,
varaudu täyttämään kyselykaavake mahdollista jouluapua varten.

Perjantaina 16.12 klo 12-15 Jouluaputapahtuma Himangan seurakuntakodilla apua tarvitseville.
Sunnuntaina 18.12 klo 11 Koko
perheen adventtitapahtuma ja

Varttuneenväen joulujuhla Raution seurakuntakodilla.
Maanantaina 19.12 klo 17 Kehitysvammaisten ja läheisten joulukahvit seurakuntakodilla, klo

18 Joulujuhla kirkossa.
Diakoniatyön
jouluavustamista varten seurakunnalla on
pienkeräyslupa (RA/2022/1323)
1.10.-31.12.2022. Diakoniatyön jou-

luavustamisiin voin lahjoittaa tilille FI72 5099 0720 1169 39 tai MobilePaylla 23508. Jouluavustukset
jaetaan diakoniatyön kautta oman
alueemme vähävaraisille.

Kauneimmat joululaulut

Nimikkolähettien terveiset
Terveisiä Bangkokista, jossa kaupungin kaduille ja
erityisesti ostoskeskusten pihaan on viime päivinä ilmestynyt erivärisiä ja
-muotoisia muovisia joulukuusia. Aasiassa joitain
vuosia asuneena olemme
muiden muutosten lisäksi joutuneet sopeutumaan
uusiin jouluperinteisiin.
Täällä tropiikissa on nimittäin lämmin vuoden ympäri, eivätkö pohjoisessa tunnetut pimeyden ja
valon vaihteluun liittyvät
kielikuvat ole täällä aivan
yhtä puhuttelevia. Pohjolassa olemme ehkä tottuneet siihen, että muutokset vuodenajoissa ja valon
sekä pimeyden tasapainossa kertovat meille jotain syvällistä Jumalan jatkuvas-
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Diakoniatyön joulu

Seurakunnan yhteinen
joulujuhla Kalajoen
kirkossa ja
seurakuntakodissa
Kirkkovaltuuston, neuvostojen ja toimikuntien toimintakausi päättyy kuluvan vuoden lopussa.
Kutsumme teidät, kaikki
muut vastuunkantajat ja
aivan kaikki seurakuntalaiset eri puolilta seurakuntaa sunnuntaina 11.12. klo
10 yhteiseen messuun Kalajoen kirkkoon, mukana
on mm. Kalajoen ja Himangan kirkkokuorot, Raution mieskuoro ja Tuomaskuoro.
Jumalanpalveluksen jälkeen on joulujuhla Kala-
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ta toiminnasta maailmassa.
Joka vuosi pimeys näyttää
kasvavan voittamattomaksi, mutta kerta toisensa jälkeen valo voittaa ja ilahduttaa meitä kesän lämmöllä.
Joulun lahja on ihmiseksi syntynyt Jumala, elämän
ja ajan katoavaan muotoon
pukeutunut katoamaton ja
ikuinen rakkaus. Ehkä tämä
lause ilmentää sitä, kuinka
vaikeaa on kuvailla edes
auttavasti Jumalan toimintaa maailmassa, joka avautuu samalla kertaa ihmisen koko elämän kirjossa
ja jokaisessa hetkessä ilon
ja surunkin keskellä. Juuri tässä on nykyhetken sosiopoliittiseen tilanteeseen
liittyvä kipu: Me tunnemme elävämme kuoleman
varjon alla ja kuulemme se-

kä luemme uutisia sodasta,
rauhattomuudesta, sairauksista ja ahdingosta Euroopassa, Myanmarissa ja
tietenkin muualla maailmassa. Sydämessämme kysymme, milloin alkaa valo
taas koittaa pimeyden keskellä?
Luther on muistuttanut
meitä huomaamaan, että
Jumalan armo tulee kirkkaasti esille vaikeuksien,
kärsimyksen ja pimeyden
keskellä. Tätä ajatusta ei saa
ymmärtää niin, että Jumala ensin lähettää elämäämme kärsimystä, jotta armo
voisi sen jälkeen koskettaa.
Jumala ei kiusaa ketään eikä satuta ketään tieten tahtoen. Jeesuksessa Jumala
on tullut luoksemme lohdutusta varten ja ehkä Il-

mestyskirjan sanoissa on
meillekin sanoma tänään:
“Katso, Jumalan asuinsija
ihmisten keskellä! Hän asuu
heidän luonaan, ja heistä
tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan, ja hän pyyhkii heidän
silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää
ole, ei murhetta, valitusta
eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut.” (Ilmestyskirja 21:3,4.)
Joona Toivanen

KALAJOKI
ke 7.12 klo 15-17 Kauppakeskus Merta (Halpa-Hallin aula) klo 15 Lapsikuoro, klo
15.30 Mieskuoro, klo 16 Kirkkokuoro ja klo 16.30 Nuoret
pe 9.12 klo 18 Kauneimmat
joululaulut kirkossa, Heikki
Saukko (juonto), Iina Rahkola (hartaus), Heidi Huhtala (säestys), musiikissa avustaa lasten lauluryhmä, Turo
Saukko (trumpetti) ja Heikki Saukko (laulu), lauluiltaan
kutsutaan erityisesti Vasankarin-Mehtäkylän alueiden

väkeä, kaikki muutkin ovat
tervetulleita.
su 11.12 klo 15 Lasten kauneimmat joululaulut kirkossa, mukana Kalajoen Lapsikuoro. Lotta Erkkilä ja
Anneli Vähäkangas (juonto), Lasse Kautto (säestys),
Iina Rahkola (hartaus)
su 11.12 klo 18 Kauneimmat
joululaulut kirkossa, mukana Soilat-kuoro Soili Aution johdolla. Soilat-kuorolaiset juontavat, Lasse Kautto
(säestys), Kari Lauri (hartaus).

pe 16.12 klo 18 Klo 18 Kauneimmat joululaulut kirkossa, Katja Hihnala (juonto),
Lasse Kautto (säestys), Suvi Lehtimäki (hartaus). Lauluiltaan kutsutaan erityisesti Rahjan-Tyngän -alueiden
väkeä, kaikki muutkin ovat
tervetulleita.
su 18.12 klo 18 Kauneimmat joululaulut -messu kirkossa, Kari Lauri (liturgi),
Iina Rahkola (saarna), Lasse Kautto (säestys), musiikissa avustaa Tuomas-kuoro ja -bändi.

RAUTIO
To 8.12 klo 18 Kauneimmat
joululaulut Kärkisen koululla, Lasse Kautto (säestys) ja
Kari Lauri (hartaus)
Su 11.12 klo 19 Kauneimmat
joululaulut Raution kirkossa, Heli Heikkilä (juonto),
Jarkko Kuusisto (hartaus),
Heidi Huhtala (säestys), musiikissa avustaa Sami Okkonen (laulu), Ari Sihvonen
(flyygelitorvi).

Su 8.1. 2023 Klo 18 Taivahan tuiketta loppiaiskonsertti Kalajoen kirkossa,
Jokilaaksojen Oratoriokuoro, johtaa Marita Kaakinen,
ohjelma 20e, opiskelijat ja
työttömät 15e.

Huhtala (urut ja piano), Eeli, Hugo ja Iisak Palola sekä Edvin Huhtala (laulu ja
viulu), vapaaehtoinen ohjelmamaksu seurakunnan
musiikkityön hyväksi.

HIMANKA
11.12. Klo 18.00 Kauneim-

mat joululaulut Himangan
kirkossa, juonto Marianne ja
Teuvo Tuorila, hartaus Aapo Kaivosoja, säestys Emma
Karkulahti, musiikissa avustaa Fermaatti-kuoro. Kolehti Suomen Lähetysseuralle.
12.12. Klo 18.00 Kauneimmat joululaulut Koski-Hovissa, juonto ja hartaus Maria Paananen, säestys Emma
Karkulahti, musiikissa avustavat Pekka ja Hanne Kluukeri. Kolehti Suomen Lähetysseuralle.
15.12. Klo 18.00 Kauneim-

mat joululaulut Tomujoen
kylätalolla, juonto ja hartaus
Tuulikki Reinikainen, säestys Emma Karkulahti, musiikissa avustaa Maija Uusitalo.
Tilaisuuden jälkeen mahdollisuus jouluisille kahveille
pienellä rahalla. Kolehti Suomen Lähetysseuralle.
21.12. Klo 9.15 Koululaisten
kauneimmat joululaulut Himangan kirkossa, juonto
ja hartaus Aapo Kaivosoja,
säestys Emma Karkulahti,
musiikissa avustaa Himangan lapsikuoro.

lajoen kirkkokuoro ja Mieskuoro Heidi Huhtalan johdolla, Tuomas-kuoro Lasse
Kauton johdolla sekä Miesten lauluryhmä. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu seurakunnan diakoniatyön
kautta lapsiperheiden jouluavustuksiin.
4.12. Klo 14.00 “Joulu saapuu” -konsertti, sopraanot
Emma Karkulahti, Pia Räihälä ja Kirsi Koivisto, sekä

pianisti Minna Niinimaa.
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu seurakunnan musiikkityön hyväksi.
18.12. Klo 18.00 Lauluyhtye Soinnun joulukonsertti. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu.

Joulukonsertit
KALAJOKI
To 8.12 klo 18 Joulukonsertti "Kaunoinen neitsyt
tuutii poikaa pientä" Kalajoen kirkossa, Naiskuoro
Mettiset, johtaa Anna-Maria Togbenou, kuorolauluja, duettoja ja yksinlauluja,
vapaaehtoinen ohjelmamaksu seurakunnan musiikkityön hyväksi.
Ke 21.12 klo 18 Klo 18 Joulukonsertti Kalajoen kir-

kossa, Saara Kiiveri (laulu)
ja Veli Ainali (säestys), vapaaehtoinen ohjelmamaksu.
To 22.12 Klo 19 Saara Aalto - Enkeleitä -joulukonsertti Kalajoen kirkossa,
mukana Fermaatti kuoro,
johtaa Emma Karkulahti,
Minna-Liisa Kaattari (säestys), ovet aukeaa klo 18.30,
lippuja ovelta 35€, ennakkoon 33€.

RAUTIO
Pe 2.12 klo 19 Jouluinen iltamusiikki Raution kirkossa, Annukka Palola (laulu),
Kalle Paavola (laulu), Heidi

HIMANKA
27.11. Klo 18.00 Kuorojen
jouluinen konsertti, esiintymässä Himangan kirkkokuoro ja lapsikuoro Emma
Karkulahden johdolla, Ka-

Muut adventin ja joulunajan tilaisuudet lähempänä
seurakuntailmoituksissa.

